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قــوات األمــن الخاصة تنفذ تماريــن متعددة 
لرفع مســتوى الجاهزية القتالية

جامعــة إقليــم ســبأ تشــارك فــي مؤتمــر دولــي 
أكاديميــا بحثــا  بعشــرين 

دورة لـــ55 خطيبــا بمــأرب حــول مهــارات و 
أســاليب االتصــال المؤثــر والفعــال

وضع حجر األساس ملرشوع املستشفى 
التخصيص لرعاية األم والطفل

لقاء موسع لإلعالميني بمأرب يناقش 
دور اإلعالم يف دعم املعركة الوطنية

الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت 
منظمة أوكسفام بمأرب

ـــا  ـــتغرب م ـــأرب تس ـــة بم ـــلطة املحلي الس
ـــدود ـــال ح ـــاء ب ـــة أطب ـــان منظم ورد يف بي

ـــز  ـــاء وجتهي ـــم إلنش ـــرة تفاه ـــع مذك توقي
مستشـــفى ختصـــيص لرعايـــة األم والطفـــل 

لجنة برلمانية تلتقي بقيادات 
القطاع الصحي بالمحافظة
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اللجنـــة  التقـــت 
ـــب  ـــادة مكت ـــة بقي الربملاني
ـــة مأرب  ـــة بمحافظ الصح
ـــؤويل دائرة الخدمات  ومس
الطبية العســـكرية وإدارات 
املستشـــفيات الحكومية يف 

ـــة. املحافظ
اللجنـــة  واطلعـــت 
عبدالوهاب  النائب  برئاسة 
حسني  وعضوية  معوضة، 
العسيل،  ومحمد  السوادي، 
القصـــوص  وعبدامللـــك 
عـــى ســـر العمـــل يف تلـــك 
ـــفيات والصعوبات  املستش
ـــي تواجهها  الت والتحديات 

وســـبل معالجتهـــا.
مـــن  واســـتمعت 
املســـؤولني إىل تقاريـــر عن 
وضـــع القطـــاع الصحي يف 
مـــأرب والجهـــود املبذولـــة 
الســـتمرار تقديم الخدمات 
الطبيـــة والعالجية لجرحى 
الجيـــش الوطني واملقاومة 
املواطنني  وجميع  الشعبية 

والنازحـــني يف املحافظـــة.
ـــن  ـــة ع ـــربت اللجن وع
تقديرهـــا لقيـــادة القطـــاع 
ـــرة الخدمات  الصحي و دائ
الطبية العســـكرية وجميع 
ـــفيات  ـــني يف املستش العامل

الحكومية بمـــأرب، عى ما 
يبذلونـــه من جهـــود كبرة 
يف رعايـــة جرحـــى الجيـــش 
واملقاومـــة وتفانيهـــم يف 
عالجهم، وعى حرصهم عى 
اســـتمرار تقديـــم خدماتهم 
الطبية واإلنســـانية لجميع 
املواطنـــني والنازحـــني يف 

ـــأرب. ـــة م محافظ
مشـــرة إىل أن هـــذا 
اللقاء يأتـــي ضمن برنامج 
ـــة  ـــة للجن ـــارة امليداني الزي
التـــي  إىل محافظـــة مـــأرب 
جـــاءت بتكليـــف مـــن هيئة 
ـــواب  الن ـــس  ـــة مجل رئاس

لتفقد أحوال أبطال الجيش 
الوطنـــي ورجـــال املقاومة 
البواسل واالطالع  الشعبية 
ـــس  ـــم وتلم ـــى أوضاعه ع
احتياجاتهـــم، باإلضافـــة 
ـــى أوضـــاع  إىل االطـــالع ع
املؤسســـات الحكوميـــة 
واملنشآت واملرافق الخدمية 
يف محافظـــة مأرب، وتفقد 
ســـر العمـــل فيهـــا وذلك يف 
إطار دور الربملان وواجباته 

الدســـتورية والرقابيـــة.

جلنة برملانية تلتقي بقيادات القطاع الصحي باملحافظةجلنة برملانية تلتقي بقيادات القطاع الصحي باملحافظة
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السلطة املحلية بمأرب تستغرب ما ورد يف بيان 
منظمة أطباء بال حدود

مسؤول  مصدر  استغرب 
بالســـلطة املحليـــة بمحافظة 
مـــأرب ما صدر عـــن منظمة 
أطبـــاء بـــال حدود يـــوم األحد 
١٢ مارس بشأن إيقاف بعض 
مشـــاريعها يف مـــأرب دون 
مراعـــاة لألوضاع اإلنســـانية 

املتفاقمـــة باملحافظة .
ـــى أن  ـــدر ع ـــد املص وأك

صيغـــة بيـــان منظمـــة أطباء 
بـــال حـــدود يخلو مـــن املهنية 
وتضمـــن لغـــة اتهاميـــة غـــر 
حصيفـــة وغـــر مســـؤولة .. 
أن الســـلطة املحليـــة  مؤكـــداً 
باملحافظة  األمنية  واألجهزة 
ـــكل  ـــم ل ـــاخ املالئ ـــر املن توف
الدولية  املنظمات  يف  العاملني 
ـــم  ـــة ول ـــة واملحلي واإلقليمي

ـــم  ـــرض أحده ـــدث أن تع يح
ملكـــروه يف املحافظـــة .

أنـــه  ونـــوه املصـــدر إىل 
كان األحـــرى بمنظمة أطباء 
ــب  ــدود أن تتخاطـ ــال حـ بـ
ـــة  الداخلي ـــة أو  ـــع الحكوم م
والجهـــات ذات العالقة، الفتاً 
إىل ما صدر عن اللجنة األمنية 
ـــراء حرضموت  بوادي وصح

يف بيانها الصادر عن االجتماع 
األخر يف الثالث عرش من شهر 
مـــارس الجـــاري ، وتأكيدهـــا 
عـــى القيـــام بواجباتها تجاه 
عمليـــة االختطـــاف التي قام 
بهـــا متقطعـــون يف الطريـــق 
بمحافظـــة  الصحـــراوي 

 . ت مو حرض
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ـــة  ـــل محافظ ـــع وكي وق
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح يـــوم الثالثـــاء، مـــع 
ـــل  ـــة تواص ـــس مؤسس رئي
للتنميـــة اإلنســـانية رائـــد 
ـــم  ـــرة تفاه ـــم ، مذك إبراهي
تخصيص  مستشفى  إلنشاء 
لرعايـــة األم والطفل بمدينة 
ـــل  ـــزه بتموي ـــأرب وتجهي م
من جمعيـــة عبدالله النوري 

الكويتيـــة.
الـــذي  اللقـــاء  وخـــالل 

حـــرضه مدير مكتب الصحة 
بمـــأرب الدكتـــور عبدالعزيز 
الشدادي، أكد الوكيل مفتاح 
أهميـــة هـــذا املستشـــفى 
النوعـــي الذي ســـيمثل رافدا 
مهمـــا للقطـــاع الصحـــي يف 
املحافظة التي تفتقر ملثل هذه 
املشـــاريع التخصصيـــة التي 
نوعية  تقدم خدمات صحية 
األمومة  مجال  يف  ومتكاملة 

والطفولـــة باملحافظة.
ـــاح  ـــل مفت وثمـــن الوكي

ـــل  ـــر واملتواص ـــم الكب الدع
الـــذي تقدمه دولـــة الكويت 
الشـــقيقة حكومـــة وشـــعبا 
إلخوانهـــم اليمنيـــني يف هذه 
ودورها  االستثنائية  املرحلة 
يف تمويل عدد من املشـــاريع 
يف  والتنمويـــة  الخدميـــة 
املحافظـــة خـــالل الســـنوات 

املاضية.
ــح  ــه أوضـ ــن جانبـ مـ
ـــل  ـــة تواص ـــس مؤسس رئي
ـــاء  ـــرشوع ج ـــة أن امل للتنمي

لخطـــة  اســـتجابة 
االحتياجـــات األساســـية 
للســـلطة املحليـــة بمحافظة 
مـــأرب خالل العـــام املايض.. 
مشـــرا إىل أن هـــذا املرشوع 
يعد واحدا من عدة مشاريع 
صحية يجري دراسة مراحل 
تنفيذها بالتنسيق مع مكتب 
الصحـــة العامـــة والســـكان 

ـــة. باملحافظ

توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء وتجهيز مستشفى توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء وتجهيز مستشفى 
تخصصي لرعاية األم والطفل بمأربتخصصي لرعاية األم والطفل بمأرب
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وكيـــل  وضـــع 
محافظـــة مـــأرب الدكتور 
عبدربـــه مفتـــاح، يـــوم 
األربعـــاء، حجر األســـاس 
املستشفى  إنشاء  ملرشوع 
ـــة األم  ـــيص لرعاي التخص
ـــة مـــأرب  والطفـــل بمدين
ـــغ  ـــة تبل ـــة إجمالي بتكلف
ـــف دوالر  أل ـــون و٢5  ملي

ـــي. ـــل كويت بتموي
ـــفى  ـــون املستش ويتك
ـــة  ـــذه مؤسس ـــذي تنف ال
التواصل للتنمية اإلنسانية 
بتمويل من جمعية الشيخ 
الكويتية،  النوري  عبدالله 
من ثالثة طوابق وســـيتم 
ـــاحة  ـــى مس ـــييده ع تش
إجماليـــة تبلـــغ ١800 مرت 

ـــة  ـــي الروض ـــع يف ح مرب
شـــمال مدينـــة مـــأرب، 
ويحتوي عى غرفة عناية 
مركـــزة وثـــالث غـــرف 
ـــام طوارئ  عمليات وأقس
لألطفال والنساء والوالدة 
والعيـــادات الخارجيـــة 
ــود،  ــربات والرقـ واملختـ
بســـعة رسيريـــة تبلـــغ 
)٢00( رسير، باإلضافة إىل 
مرافق تجارية استثمارية 
سيعود ريعها للمستشفى 

ـــغيله. ـــاهمة يف تش للمس
مفتاح،  الوكيل  وأشاد 
بالدعـــم الكويتي املســـتمر 
املقدم ملحافظة مأرب عى 
مدى الســـنوات املاضية يف 
كافة القطاعـــات الحيوية 

ـــة  ـــة يف املحافظ والخدمي
وذلك ضمن حملة الكويت 
إىل جانبكم..معـــرباً عـــن 
ـــة  ـــادة محافظ ـــكر قي ش
ـــا  أبنائه ـــع  ـــأرب وجمي م
لدولـــة الكويـــت حكومـــًة 
وشـــعباً عـــى وقوفهم إىل 
ـــقائهم اليمنيني  جانب أش
يف ظـــل الظـــروف الراهنة 
ومساهمتها يف تمويل عدة 
وخدمية  تنموية  مشاريع 

مســـتدامة يف املحافظـــة.
ـــح  ـــه أوض ـــن جانب م
رئيس مؤسســـة التواصل 
بأن  إبراهيم،  رائد  للتنمية 
ـــن  ـــتعلن ع ـــته س مؤسس
ـــرشوع  ـــذا امل ـــة ه مناقص
خـــالل األســـبوع القـــادم، 

ـــا  ـــذه وفق ـــيتم تنفي وس
ـــددة يف  ـــات املح للمواصف
املناقصة خالل فرتة ســـنة 
وأربعـــة أشـــهر، ثـــم يتـــم 
تأثيثـــه وتجهيـــزه بكافـــة 
املعـــدات الطبيـــة الالزمة..

مشـــرا إىل أن املـــرشوع 
سيســـهم يف دعـــم القطاع 
ويقلل  املحافظة  يف  الطبي 
من نســـبة حـــاالت الوفاة 
لدى األمهات واملواليد من 
خـــالل خدماتـــه الصحيـــة 
النوعيـــة التـــي ســـيقدمها 
واملجتمـــع  للنازحـــني 

املضيـــف يف املحافظـــة.

وضع حجر األساس ملرشوع إنشاء املستشفى 
التخصيص لرعاية األم والطفل
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ـــل محافظة  ناقـــش وكي
مـــأرب الدكتـــور عبدربـــه 
مفتـــاح يـــوم الخميـــس، مع 
املديـــر اإلقليمـــي ملنظمـــة 
أوكســـفام، فـــران يولـــغ 
لويـــس، مشـــاريع وتدخالت 
املنظمة يف املحافظة وســـبل 
تعزيـــز الرشاكـــة اإلنســـانية 
معها خـــالل الفرتة القادمة.

وأشـــار الوكيـــل مفتـــاح 
ـــتقبال  ـــأرب يف اس إىل دور م
ـــني  النازح ـــني  ـــواء مالي وإي
القادمني من عدة محافظات 
هربا مـــن بطش مليشـــيات 
الحوثي اإلرهابية وبحثاً عن 

األمن والحرية وسبل العيش 
الكريم يف ظل دولة وتحفظ 
كرامتهـــم وتكفل حقوقهم.
ـــتعرض الصعوبات  واس
والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
الســـلطة املحليـــة واملكاتـــب 
ــة  ــات الحكوميـ واملؤسسـ
املعنيـــة يف ســـبيل اســـتمرار 
تقديـــم خدماتها األساســـية 
للنازحني يف قطاعات الصحة 
ـــاه واإلصحاح  والتعليم واملي
ـــي وكافـــة القطاعـــات  البيئ
الخدمية يف ظل ضعف البنية 
التحتية األساسية واستمرار 
ـــزوح إىل املحافظة  الن حركة 

بشكل يومي.
ـــاح  ـــل مفت ـــا الوكي ودع
منظمـــة أوكســـفام وكافـــة 
ــاني  ــل اإلنسـ رشكاء العمـ
جهودهـــا  مضاعفـــة  إىل 
ورفـــع مســـتوى تدخالتهـــا 
يف املحافظـــة خـــالل الفـــرتة 
القادمة، املســـاهمة يف تلبية 
احتياجات النازحني املتزايدة 
الرضورية  الخدمات  وتأمني 
لهم والتخفيف من معاناتهم 
يف  النـــزوح  مخيمـــات  يف 

املحافظـــة.
من جانبـــه أوضح املدير 
القطـــري ملنظمة أوكســـفام 

أن منظمتـــه عازمـــة خـــالل 
األشـــهر القادمة عـــى تنفيذ 
عدة مشاريع إغاثية وإيوائية 
يف  النازحـــني  تســـتهدف 
ـــزوح بمديريتي  الن مخيمات 
مدينـــة مـــأرب والـــوادي، 
تشـــمل: قطاعـــات امليـــاه 
واإلصحـــاح البيئـــي بتكلفـــة 
تقـــدر بنحو مليون 760 ألف 
دوالر بتمويـــل مـــن صندوق 
التمويل اإلنســـاني والوكالة 
الســـويدية للتعاون اإلنمائي 

الدويل.

الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت منظمة الوكيل مفتاح يناقش مشاريع وتدخالت منظمة 
أوكسفام بمأربأوكسفام بمأرب
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محافظـــة  يف  عقـــد 
ــع  ــاء موسـ ــأرب، لقـ مـ
ـــة  ـــني يف املحافظ لإلعالمي
ـــالم يف  ـــة دور اإلع ملناقش
ـــة  ـــة الوطني ـــم املعرك دع
ـــال الجيش  ـــاندة أبط ومس
الوطني ودعمه يف معركته 
املصريـــة ضـــد مليشـــيات 

ـــة. ـــي اإليراني الحوث
املشـــاركون  وأكـــد 
ـــه  ـــذي نظمت ال ـــاء  اللق يف 
مؤسســـة تنمية الشـــبابية 
االجتماعيـــة بالرشاكة مع 
ـــالم باملحافظة  مكتب اإلع
ضمن أنشطة برنامج جمع 
الكلمة، أهمية قيام اإلعالم 
بـــدوره يف تعزيـــز اللحمـــة 
ـــة وجمـــع القـــوى  الوطني

الوطنيـــة وتوحيـــد صفهم 
ملواجهة مليشيات االنقالب 
والتمـــرد الحوثيـــة، ودعـــم 
ـــي  ـــش الوطن ـــال الجي أبط
ـــعبية  ورجال املقاومة الش
ومســـاندتهم يف معركتهـــم 
ـــتعادة الدولة  الوطنية الس

اليمنية.
ـــددين عى رضورة  مش
ـــاب اإلعالمي  توحيد الخط
يتناسب  بما  به،  واالرتقاء 
ــة  ــة املرحلـ ــع طبيعـ مـ
ـــدة  ـــزز وح ـــة، ويع الراهن
الصـــف الوطنـــي ويجمـــع 
كلمـــة اليمنيـــني لدعم هذه 
املعركة الوطنية حتى دحر 
ـــيات الحوثي وإنهاء  مليش

انقالبهـــا الدمـــوي.

ـــل وزارة  ـــدث وكي وتح
ووكيل  ربيع  أحمد  اإلعالم 
محافظـــة مـــأرب عبداللـــه 
الباكري يف كلمتيهما يف هذا 
الصحافة  رجال  عن  اللقاء 
واإلعـــالم ودورهـــم يف 
ــام  ــرأي العـ الـ ــة  صناعـ
والتأثـــر عليـــه وتوجيهـــه 
ـــة  ضـــد املليشـــيات الحوثي
االنقالبية وكشف جرائمها 
وانتهاكاتهـــا  البشـــعة 
ـــني،  ـــق اليمني ـــة بح املروع
للشـــائعات  والتصـــدي 
وحمالت التضليل املمنهجة 
التـــي تـــروج لهـــا وســـائل 
إعالم االنقالبيني ودحضها 
وتفنيدها بالحقائق واألدلة 

. طعة لقا ا

جميـــع  داعـــني 
ـــعار  ـــني إىل استش اإلعالمي
ــة  ــؤولياتهم الوطنيـ مسـ
واألخالقيـــة واملهنية تجاه 
ـــة  وطنهـــم يف هـــذه املرحل
الفارقـــة  االســـتثنائية 
وتوحيد خطابهم اإلعالمي 
واالبتعـــاد عـــن الخالفـــات 
الضيقـــة واملعارك الجانبية 
ـــدو،  ـــدم إال الع ـــي التخ الت
وتجنب كل مايعزز انقسام 
وتركيز  الجمهوري  الصف 
كل الجهود اإلعالمية لدعم 
ومساندة  الوطنية  املعركة 

األبطـــال يف الجبهـــات.

لقاء موسع لإلعالميني بمأرب يناقش دور 
اإلعالم يف دعم املعركة الوطنية
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شـــاركت جامعـــة إقليـــم 
سبأ، يف مؤتمر العلم والتنمية 
يف اليمن، الذي افتتح أعماله يف 
العاصمة املاليزية كواالمبور 
بمشـــاركة ١١ جامعة يمنية 

ودولية.

وأوضـــح رئيـــس جامعة 
إقليـــم ســـبأ الدكتـــور محمـــد 
حمـــود القـــديس يف ترصيـــح 
لـــه أن الجامعـــة شـــاركت يف 
املؤتمر بـ ٢0 بحثا أكاديميا يف 
عدة تخصصات علمية وأدبية 

أبرزها الطب واإلدارة..
الدكتـــور  وكشـــف 
القـــديس عن أن جامعة إقليم 
سبأ بصدد اإلعداد والتحضر 
لتنظيـــم مؤتمر علمي مماثل 
خـــالل العـــام الجـــاري بهدف 

تشـــجيع الطـــالب والباحثني 
األكادميـــني للمســـاهمة يف 
تطويـــر آليـــة البحـــث العلمي 
ومواكبة التطـــورات العلمية 
عن  واالبتعاد  والتكنولوجية 
األشـــكال النمطية الســـائدة.

جامعة إقليم سبأ تشارك يف مؤمتر دويل 
بعرشين بحثا أكاديميا
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بمحافظـــة  أقيمـــت 
ـــة  التدريبي ـــدورة  ال ـــأرب،  م
األوىل للخطبـــاء واملرشـــدين 
ـــه املعنوي  ـــادات التوجي وقي
يف املحافظـــة حـــول مهارات 
ـــر  ـــال املؤث ـــاليب االتص وأس
ــا وزارة  ــال نظمتهـ والفعـ
بالتنسيق  األوقاف واإلرشاد 
مـــع رئاســـة هيئـــة األركان.

الـــدورة عـــى  هدفـــت 
ـــاب  ـــني إىل إكس ـــدى يوم م
55 مشـــاركا مـــن الخطبـــاء 
واملرشدين وقيادات التوجيه 
املعنـــوي مهارات وأســـاليب 

ووســـائل االتصـــال الفعـــال، 
وتعريفهم بأســـس الخطابة 
تطوير  واسرتاتيجية  املؤثرة 
املهام اإلرشادية والتوجيهية 
للمجتمع وسمات ومقومات 

الناجح. الخطيب 
الـــدورة  افتتـــاح  ويف 
أكـــد وكيـــل وزارة األوقـــاف 
ـــيخ،  ـــن الش ـــاد حس واإلرش
الخطبـــاء  دور  أهميـــة 
واملرشـــدين ومـــدى تأثرهم 
وقدرتهم عى توعية املجتمع 
ـــاس  ـــق للن ـــف الحقائ وكش
وتنويرهـــم وتحذيرهـــم من 

األفـــكار املتطرفـــة والعقائد 
التـــي تـــروج لهـــا  املنحرفـــة 
مليشـــيات الحوثي اإلرهابية 
ــى  ــا عـ ــعى لفرضهـ وتسـ
ــددا عـــى  اليمنيـــني.. مشـ
رضورة أن يتمتـــع الخطيـــب 
التـــي  بالقـــدرات واملهـــارات 
تمكنـــه مـــن إيصال رســـالته 
اإلرشـــادية والتوجيهية لكل 
ـــة  ـــع بالطريق ـــات املجتم فئ
ـــلوب املقنع  املناسبة وباألس

ـــدى املتلقني. واملؤثـــر ل
ـــتعرض  ـــه اس ـــن جهت م
مديـــر عـــام مكتـــب األوقاف 

باملحافظـــة  واإلرشـــاد 
حســـن القبيـــي، محـــاور و 
أهـــداف الـــدورة واملوجهـــات 
العامـــة للمرحلـــة الراهنـــة.. 
داعيـــا الخطبـــاء واملرشـــدين 
وقيادات التوجيه املعنوي إىل 
االســـتفادة من هـــذه الدورة 
وتطبيـــق مـــا يتلقونـــه فيها 
عـــى أرض الواقع بما يحقق 
ـــدم  ـــوة ويخ ـــداف املرج األه

املصلحـــة الوطنيـــة.

دورة لـ55 خطيبا بمأرب حول مهارات و 
أساليب االتصال املؤثر والفعال
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ـــوات األمن  نفذت ق
الخاصـــة بمحافظـــة 
ـــن قتالية  مأرب، تماري
متعددة لرفع مســـتوى 
ـــتعداد  الجاهزية واالس
القتـــايل، يف الصحـــاري 
والوديـــان واملناطـــق 
واألرايض  الجبليـــة 

ــرة. الوعـ
ـــد قـــوات  وأكـــد قائ
األمـــن الخاصة بمأرب 
العميد ســـليم السياغي 

التماريـــن  أن هـــذه 
تســـاهم يف رفع قدرات 
ـــاط  ـــات الضب وإمكاني
واألفـــراد وتجعلهـــم يف 
جاهزيـــة تامـــة طـــوال 
الوقـــت ملواجهـــة كل 
ـــر  ـــدات واملخاط التهدي
ـــن  ـــتهدف أم ـــي تس الت

وســـالمة املواطـــن.
وقـــال إن تكثيـــف 
ــل  ــب والتأهيـ التدريـ
يأتي  القدرات  وتطوير 

من منطلق املســـؤولية 
الجبهـــة  تأمـــني  يف 
الداخليـــة والتصـــدي 
ــكيالت  ــة التشـ لكافـ
والخاليـــا اإلرهابيـــة 
التي  الحوثي  ملليشيات 
تسعى دائما الستهداف 
أمن واســـتقرار مأرب.
أن  إىل  وأشـــار 
املستوى التدريبي العايل 
خالل  األمنية  لألجهزة 
ساهم  املاضية  األعوام 

يف تحقيـــق إنجـــازات 
ــتباقية  ــة واسـ نوعيـ
ضـــد عنـــارص مليشـــيا 
ـــط كل  ـــي وأحب الحوث
املخططـــات اإلرهابيـــة 
ـــي  الت ـــارص  ـــك العن لتل
كانت تستهدف املدنيني 
اآلمنـــني والنازحـــني يف 

املحافظـــة.

قوات األمن اخلاصة بمأرب تنفذ متارين 
متعددة لرفع مستوى اجلاهزية القتالية
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الخميـــس  اختتمـــت 
ـــدورة  ال بمحافظـــة مـــأرب، 
باملعالجة  الخاصة  التدريبية 
ـــوء  ـــاالت س ـــة لح املجتمعي
ـــم  ـــاد والوخي ـــة الح التغذي
النازحـــني  مخيمـــات  يف 

باملحافظـــة.
نفـــذت الـــدورة عى مدى 
ـــة  ـــة الدولي ـــام الجمعي ١0أي
ـــروب  ـــا الح ـــة ضحاي لرعاي

والكـــوارث يف إطـــار مرشوع 
تعزيـــز خدمـــات الرعايـــة 
ــة، وإدارة  ــة األوليـ الصحيـ
حـــاالت ســـوء التغذيـــة التي 
ـــة بتمويل من  تنفذه الجمعي
مركـــز امللك ســـلمان لإلغاثة 

واألعمـــال اإلنســـانية.
ويف االختتـــام أكـــد مديـــر 
مكتـــب الصحـــة الدكتـــور 
ـــدادي، أهمية  عبدالعزيز الش

ــاب  ــدورة إلكسـ الـ ــذه  هـ
ـــاركني املهارات الالزمة  املش
ــع  ــل مـ ــة التعامـ يف كيفيـ
حاالت ســـوء التغذيـــة الحاد 
وعالجهـــا، وتقديـــم الرعاية 
الطبيـــة األوليـــة الالزمـــة 
لتلـــك الحـــاالت يف مخيمـــات 

ـــة. ـــني باملحافظ النازح
ـــن  ـــاركني م ـــا املش داعي
ـــة والعاملني  الكوادر الصحي

يف العيـــادات الطبيـــة املتنقلة 
يف عدد من مخيمات النازحني 
يف املحافظـــة إىل تطبيـــق كل 
ماتعلمـــوه وتدربـــوا عليه يف 
الـــدورة مـــن مفاهيـــم  هـــذه 
ـــدة عى أرض  ومهارات جدي
الواقـــع للمســـاهمة يف عالج 
حاالت سوء التغذية الحاد يف 

مخيماتهم.

اختتام الدورة التدريبية حول املعاجلة 
املجتمعية حلاالت سوء التغذية بمأرب
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ـــلمان  وزع مركز امللك س
لإلغاثة واألعمال اإلنســـانية 
ـــا و١8٢ كيلوغراًمـــا،  ٢4 طًن
من السالل الغذائية للنازحني 
ـــا يف  ـــر احتياًج واألرس األكث
مدينة مأرب ومديرية حريب 
بمحافظـــة مـــأرب، اســـتفاد 

منها ١,068 فرًدا.
اختتـــم  املـــكال  ويف 
مركـــز امللك ســـلمان، الدورة 
ـــيص  ـــول التق ـــة ح التدريبي
النواقل  الحـــرشي وتصنيـــف 
ملكافحـــة مـــرض املالريـــا 
ـــات األخرى  والضنك والحمي

ــج  ــا الربنامـ ــي نظمهـ التـ
ـــا  ـــة املالري ـــي ملكافح الوطن
بالتعاون مع منظمة الصحة 
أيام. العامليـــة، ملـــدة خمســـة 
الـــدورة ٢0  وشـــارك يف 
متدرًبـــا مـــن كادر الربنامـــج 
ـــا  ـــة املالري ـــي ملكافح الوطن

وبعـــض املحافظـــات األكثـــر 
ــطة  ــن أنشـ ــة ضمـ وبائيـ
الربنامج لتعزيز دور التحري 
الحـــرشي ملعرفـــة وتصنيـــف 
النواقـــل املختلفـــة لألمراض.

مركز امللك سلامن يوزع 24 طنا من السالل 
الغذائية بمأرب


